
REFERAT  GENERALFORSAMLING 
Grundejerforeningen Vejlby Fed -  29.MARTS 2011 

Egå Marina  -ca. 70 deltagende  
 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse 
4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Eventuelt  

 
Ad 1. 

Svend Aage Helsinghoff  valgt. Han kunne konkludere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

Ad 2. 

Se beretning andetsteds på hjemmesiden. 

Debat/kommentarer i forbindelse med beretningen: 

Cykelstier i fin stand. Er det foreningens fortjeneste? Ikke direkte, men vigtigheden af  gode veje og stier 

nævnes i flere sammenhænge overfor  kommunen. 

Der blev spurgt til digets stand. Det sorterer under digelauget, men tilsyneladende er der ikke presserende 

nyt. 

Dog blev det påpeget, at en formue på ca. 200.000, som lauget råder over, ikke rækker langt ved digebrud. 

Beboer på Themsvej oplever dobbeltopkrævning til grundejerforeningen. Beløbet, der blev nævnt, passer 

dog ikke med de girokort, GVF sædvanligvis sender ud.  Hans Andersen, der styrer kartoteket, får en liste 
over de beboere på Themsvej, der er medlemmer via vejforening, og tjekker om der er husstande, der også 

betaler som enkeltpersoner, så sagen kan blive rettet / opklaret. 

Spørgsmål om sand i haven fra stranden. Det er i princippet den enkelte grundejers problem/ gave. 

Forslag om at sælge det, det er tilsyneladende penge værd. 

Derefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget. 

Ad 3. 
Regnskab fremlagt og vedtaget. 

Kort debat om egenkapital, der burde være større efter kassererens mening. Der varsles forslag om at øge 

kontingentet til 100 kroner for medlemskab for enkelthusstand og 80 kroner for medlemskab via vejforening. 

  



Ad 4. 
Forslag om dieseldrevet pumpe ved Egåens udløb som supplement til de eksisterende elektriske. 

Dirigenten påpegede, at forslaget ikke falder ind under grundejerforeningens formål. 

Forslag fra dirigent om at vedtægtsændring. 

Forslag fra forsamlingen om at lade forslaget gå til kommunen. 

Forslag fra forsamlingen om at sende forslaget retur til forslagsstiller Jens Munk og bede ham komme med 

budget og uddybe forslaget. Sidstnævnte blev konklusionen. 

Forslag om to badebroer finansieret af grundejerforeningen blev trukket tilbage, da forslagsstilleren kunne 

konkludere, at det tilsvarende falder udenfor foreningens vedtægter. 

  

Ad 5. 

Genvalg til Asker Bentsen, Jesper Krogh og Lene Kok som medlemmer af bestyrelsen. Genvalg til Susanne 
Dahl som revisor 

 

Ad 6. 
Huller på Vestre Strandallé. Vejdelen med de kritiske huller ligger ganske vist udenfor foreningens område, 

men bestyrelsen sender et brev til kommunen. 
 

 

Således hørt. 
Lene Kok 

 


